
 

سياسة مصفوفة الصالحيات  

بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 



 

مقدمة  

إن سـياسـة مـصفوفـة الـصالحـيات بـين مجـلس اإلدارة واإلدارة الـتنفيذيـة تـعد مـطلبًا أسـاسـياً 
مـن مـتطلبات ضـوابـط الـرقـابـة الـداخـلية فـي الجـمعية حـيث أنـها تـعمل عـلى تحـديـد المسـئولـيات 
والـصالحـيات لـشاغـلي الـوظـائـف اإلداريـة الـتنفيذيـة الـعليا العـتماد الـقرارات والـمعامـالت فـي 
الجـمعية، والـتي مـن شـأنـها أن تـعزز مـن ضـبط وحـوكـمة مـسارات تـدفـق الـمعامـالت واالجـراءات، 

لتمنع مخاطر الفساد واالحتيال. 



النطاق 

تحـدد هـذه السـياسـة الـمسؤولـيات الـعامـة عـلى كـافـة الـعامـلين ومـن لـهم عـالقـات تـعاقـديـة وتـطوعـية فـي 
الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات وظيفية خاصة وفقًا لألنظمة. 

البيان 

أوًال: مصفوفة صالحيات مجلس اإلدارة: 

اعتماد التوجيهات األساسية واألهداف الرئيسية للجمعية واإلشراف على تنفيذها. 1.

اعـتماد األنـظمة والـلوائـح والـضوابـط لـلرقـابـة الـداخـلية واإلشـراف عـليها، ومـا يـتبع ذلـك مـن تحـديـد 2.
للمهام واالختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات الوظيفية المختلفة. 

وضـع نـظام لـلحوكـمة خـاص بـالجـمعية واإلشـراف الـعام عـليه ومـراقـبة مـدى فـاعـليته وتـعديـله إن 3.
دعت الحاجة، بما ال يتعارض مع ما تقرره جهة االشراف على الجمعية. 

وضــع واعــتماد ســياســة مــكتوبــة تــنظم الــعالــقة مــع أصــحاب الــمصالــح مــن أجــل حــمايــتهم وحــفظ 4.
حقوقهم. 

وضع واعتماد سياسة لتفويض وتنفيذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفيذية. 5.

وضــع واعــتماد الســياســات واإلجــراءات الــتي تــضمن الــتزام الجــمعية لــألنــظمة والــلوائــح والــتزامــها 6.
باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية ألصحاب المصالح مع الجمعية. 

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الجمعية وتطويرها. 7.

تحـديـد الـصالحـيات واالخـتصاصـات والـمسؤولـيات الـتي يـتم تـفويـضها لـإلدارة الـتنفيذيـة، وإجـراءات 8.
اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها. 

وضع موجهات ومعايير عامة لالستثمارات. 9.
إدارة االستثمارات واألنشطة العقارية للجمعية. 10.
تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الجمعية. 11.
مراجعة وتقييم أداء الرئيس/المدير التنفيذي وتوفير الدعم له. 12.
االعتمادات المالية والتوقيعات على أوامر الصرف والشيكات. 13.
البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف اإلدارية العليا. 14.
إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديالت الطارئة عليه. 15.

ثانيًا: مصفوفة صالحيات اإلدارة التنفيذية: 

القيادة المثلى لفريق العمل من خالل معايير مرحلية متطورة. 1.

ربط األهداف باالستراتيجيات والخطط والتقييم الدوري. 2.

رفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة بشأن ممارساتها للصالحيات المفوضة بها. 3.

رفع التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية العتماده. 4.

رفع التقويم الوظيفي للعاملين العتماده. 5.

إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل. 6.

التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة العتمادها. 7.

رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس. 8.



ثالثًا: الواجبات تجاه الرؤساء التواصل بين أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية: 

يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو أحد اللجان الفرعية عن المجلس. 1.

عـدم إلـغاء أو تـأجـيل االجـتماعـات المجـدولـة إال بـعد التنسـيق والـتشاور مـع رئـيس المجـلس أو رئـيس 2.
اللجنة. 

لـرئـيس المجـلس أن يـدعـو الجـتماع طـارئ غـير مجـدول مـتى رأى ضـرورة ذلـك، أو بـناًء عـلى طـلب مـن 3.
أعضاء المجلس. 

أن يــتم التنســيق بــين رئــيس المجــلس وأمــين الســر واألعــضاء والــرئــيس الــتنفيذي عــند وضــع جــدول 4.
أعمال االجتماع. 

يتوجب على اإلدارة التنفيذية تزويد مجلس اإلدارة بتقرير شهري يتضمن أدائها. 5.

أمــين مجــلس اإلدارة هــو جــهة الــتواصــل مــع أعــضاء مجــلس اإلدارة فــي األمــور الــمتعلقة بــشؤون 6.
مجـلس اإلدارة، وفـي حـال غـيابـه يـقوم مـقامـه مـفوض مـن اإلدارة الـتنفيذيـة مـمن لـهم عـالقـة وخـبرة 
بــأعــمال المجــلس بــموجــب تــوجــيه مــن الــمديــر الــتنفيذي بــالــقيام بــالــمهمة إلــى حــين عــودة أمــين 

المجلس. 
ألعــضاء مجــلس اإلدارة والــلجان الــتواصــل مــع الــمديــر الــتنفيذي والــمديــر الــمالــي أو أي مــن أعــضاء 7.

اإلدارة التنفيذية عند الحاجة لذلك. 

المسؤوليات 

تـطبق هـذه السـياسـة ضـمن أنشـطة الجـمعية وعـلى جـميع الـعامـلين والمنتسـبين الـذيـن يـعملون تـحت إدارة 
واشـراف الجـمعية االطـالع عـلى األنـظمة الـمتعلقة بـعملهم وعـلى هـذه السـياسـة واإللـمام بـها والـتوقـيع 
عــليها، وااللــتزام بــما ورد فــيها مــن أحــكام عــند أداء واجــباتــهم ومــسؤولــياتــهم الــوظــيفية. وعــلى اإلدارة 

التنفيذية تزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها. 

المراجع 
اعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع (  الرابع    ) في دورته (  األولى  )  هذه السياسة في  
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